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Práce kolegy Hejzlara je jedním z velmi vydařených textů, výborně propojujícím řadu 

teoretických a obecných přístupů se solidní, nepovrchní historickou analýzou. Na 57 stranách 

velmi hutného textu Hejzlar prokázal výbornou orientaci v literatuře o typech politických 

režimů, stejně jako v pracích věnovaných soudobím dějinám tří pobaltských států 

v meziválečném období. Nutné pro celkové pochopení kvality jím předložené práce je zmínit 

i fakt, že na textu pracoval výhradně samostatně. Seznam prostudované literatury by mu mohl 

závidět nejeden akademický pracovník. 

Studie má výbornou strukturu a nechybí jí rozbor prostudované literatury, kterou je nejenom 

standardní politologická produkce, týkající se úžeji vymezeného tématu, ale také širších 

obecných prací, jakými jsou třeba teze Rueschmeyera a spol. či implicitně zmíněný koncept 

politické podpory (difúzní a specifické) David Eastona. Hejzlar umí pracovat i s celkem (pro 

běžného bakalářského studenta) abstraktními přístupy. 

Teoretická část studie ukazuje na vysokou míru Hejzlarovy orientace v debatách o typech 

nedemokratických režimů, ustavených v malých agrárních ekonomikách v meziválečném 

období. V souladu s převládajícím míněním klade do popředí kombinaci institucionálního 

rámce a chování politických aktérů a spíše odmítá primární vliv strukturálně ekonomických 

faktorů. 

Historická část je důkazem velmi dobře zvládnutého způsobu psaní o politických dějinách ve 

třech státech. Autorovi se opravdu vede komparace, přičemž nepostupuje čistě chronologicky, 

ale tématicky a problémově. V kapitole 10 pak shrnuje své poznatky v samostatné srovnávací 

kapitole, která patří k nejlepším částem celé práce. Již tabulka ze strany 46 ukazuje vysokou 

míru ovládnutí logiky studia autoritářských režimů. 



Hejzlar si je též dobře vědom míry zpolitizovanosti celé otázky a jejího (zne)/(vy)užívání pro 

legitimizaci řady politických kroků v letech, jež následovaly po sovětské okupaci celé oblasti. 

Ocenit nelze než výrazný odstup, jenž si od uvedených debat autor udržel. 

Práce je psána vysoce profesionálním jazykem. Je-li autorem použit nějaký termín, vázaný na 

konkrétní koncept, tak ho autor uvádí i v originále. Míra překlepů a chyb je únosná a na 

kvalitě textu neubírá. 

S velmi čistým svědomím mohu Hejzlarovu práci doporučit k obhajobě se známkou výborně. 

Radek Buben 


